VEDTEKTER
for foreningen Scenekunst Sør

§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er Scenekunst Sør. Foreningen ble stiftet 18.12.2015.

§ 2 Formål
§ 2.1 Formålet til Scenekunst Sør er å utvikle og styrke det frie, profesjonelle scenekunstfeltet i
Agder.

§ 2.2 Foreningen er ikke næringsdrivende, og har derfor ikke erverv som formål. Overskudd i
foreningen skal brukes til aktivitet i samsvar med foreningens formål og handlingsplan.

§ 3 Juridisk person
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar
for gjeld.

§ 4 Medlemskap
§ 4.1 Søknad og opptak
Søknad om medlemskap fremmes skriftlig, og fortrinnsvis via foreningens hjemmeside. Styret
skal behandle søknader om medlemskap fortløpende. Medlemskap i foreningen er først gyldig
og skal regnes fra den dag kontingent er betalt.

§ 4.2 Ordinært medlemskap

Ordinært medlemskap kan tegnes av enkeltpersoner med minst 3 års relevant høyere
utdanning og/eller tilsvarende profesjonell virksomhet innen, eller i tilknytning til,
scenekunstfeltet. Ordinære medlemmer har fulle rettigheter.

§ 4.3 Studentmedlemskap
Studentmedlemskap kan tegnes av enkeltpersoner under utdanning innen eller i tilknytning til
scenekunstfeltet. Studenter ved universitet, høgskoler, forskoler, videregående skoler og
folkehøgskoler kan tegne studentmedlemskap. Studentmedlemskap gir begrensede rettigheter.
Studentmedlemskap gir tilgang til foreningens faglige tilbud som seminarer, kurs, øvrige
arrangementer og nyhetsbrev. Studentmedlemmer har tale- og forslagsrett, men ikke
stemmerett eller valgbarhet til styret.

§ 4.4 Støttemedlemskap
Støttemedlemskap kan tegnes av enkeltpersoner, organisasjoner eller bedrifter.
Støttemedlemskap gir begrensede rettigheter. Støttemedlemskap gir tilgang til foreningens
faglige tilbud som seminarer, kurs, øvrige arrangementer og nyhetsbrev. Støttemedlemmer har
tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett eller valgbarhet til styret.

§ 4.5 Kontingenter
Kontingent fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Det kan fastsettes ulik kontingent for
de ulike kategoriene av medlemskap.
Medlemmer som ikke er ajour med kontingent har ikke stemmerett eller andre rettigheter.
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem av
foreningen.

§ 5 Årsmøte
§ 5.1
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen utløpet av april
måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel, direkte til medlemmene (ved epost)
og ved kunngjøring på foreningens nettside. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for
medlemmene senest én uke før årsmøtet.
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til
å være til stede.
Stemmerett på årsmøte har ordinære medlemmer som er ajour med kontingent.
Alle medlemmer med stemmerett har rett til å fremme forslag til saker av større økonomisk eller
prinsipiell art til årsmøtet. Slike forslag skal være styret i hende senest to uker før årsmøtet.
Stemmeberettigede medlemmer kan selv foreslå kandidater til valg til tillitsverv, slike forslag skal
være begrunnet og meldt styret før årsmøtet starter. Eventuelle kandidat(er) må ha sagt seg
villig til å påta seg vervet.
Årsmøte som er lovlig innkalt i samsvar med foreningens vedtekter er vedtaksført med det antall
stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning
kan ikke skje ved fullmakt.
Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de
fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av
saksliste. Årsmøtet kan likevel ikke behandle forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på
sakslisten.

§ 5.2 Stemmegivning på årsmøtet
Alle vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall av de avgitte stemmene, dersom ikke
annet er bestemt i vedtektene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Ved stemmelikhet
blir det ikke fattet vedtak, dersom ikke vedtektene sier noe annet. Ethvert fremmøtt medlem med
stemmerett kan forlange skriftlig avstemning.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres
opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene
inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming.
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall
kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte
stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer.
Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn
halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke

tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått
mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene,
og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 5.3 Årsmøtets myndighet og oppgaver
Ordinært årsmøte skal behandle:
1.

Konstituering med
a) godkjenning av innkalling
b) godkjenning av dagsorden
c) valg av ordstyrer
d) valg av referent og to til å undertegne protokollen
e) valg av tellekorps

2.

Årsmelding

3.

Årsregnskap

4.

Handlingsplan

5.

Budsjett

6.

Vedtektsendringer

7.

Større saker av økonomisk eller prinsipiell art, herunder innkomne forslag

8.

Kontingenter for medlemskap

9.

Valg av
a) Styreleder
b) Styremedlemmer og varamedlemmer
c) Valgkomité
e) Medlemmer til særkomiteer og representasjon

§ 5.4 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de
stemmeberettigede medlemmene inngir skriftlig krav om det med forslag til dagsorden.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i
innkallingen.
Ekstraordinært årsmøte som er lovlig innkalt i samsvar med foreningens vedtekter er
vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én
stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

§ 6 Styret
§ 6.1
Styret er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret representerer foreningen
utad, og er ansvarlig overfor årsmøtet.
Styret består av styreleder, nestleder, tre medlemmer og to varamedlemmer. Styremedlemmer
velges for to år av gangen, og på en slik måte at maksimalt tre faste medlemmer og ett
varamedlem er på valg samtidig. Styreleder velges ved særskilt valg under årsmøtet, for to år av
gangen. Nestleder velges av styret ved 1. møte etter årsmøtet.
Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger
det.
Varamedlemmer skal få tilsendt dagsorden og sakspapirer, og har møte- og talerett på
styremøter også når de ikke er innkalt.
Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall
av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.
Styreleder forplikter foreningen ved sin underskrift. Dette tilfaller nestleder etter skriftlig fullmakt
fra styreleder, og dersom styreleder er indisponert.

§ 6.2 Styrets oppgaver Styret skal:
1. Lede foreningens virksomhet i overensstemmelse med vedtektene, handlingsplan og
vedtak fattet av årsmøtet.
2. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til
enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
3. Tilsette foreningens medarbeidere og annen nødvendig hjelp, og fastsette deres lønnsog arbeidsvilkår.

4. Innkalle til årsmøte, ekstraordinært årsmøte og forberede de saker som skal opp til
behandling.
5. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide
instruks for disse.
6. Delegere myndighet til styreutvalg og/eller administrasjon i den grad det er
hensiktsmessig for foreningens drift.
7. Behandle medlemskapssaker.
8. Dokumentere styrets møter og gjøre informasjonen tilgjengelig for foreningens
medlemmer.

§ 7 Alminnelige bestemmelser
§7.1 Valgkomité
Valgkomiteen består av tre medlemmer og ett varamedlem. Medlemmene velges for to år av
gangen, på en slik måte at maksimalt to medlemmer er på valg samme år. Varamedlem velges
for ett år. Kandidater innstilles av styret. Valgkomiteen skal levere begrunnet innstilling til styret
senest tre uker før årsmøtet. Styret vedtar instruks for valgkomiteen.

§ 7.2 Medlemsmøter
Medlemsmøter holdes for å høre medlemmenes syn i aktuelle saker og /eller formidle
informasjon. Medlemsmøter holdes når styret finner det tjenlig.

§ 8 Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte og etter å
ha vært kunngjort på sakslisten. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 9 Oppløsning, sammenslutning og deling
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med
minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal
skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå
avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre
om intet valg foretas.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen
arbeider for å fremme ved en gave til en organisasjon med et nærliggende formål.
Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.
Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning.
Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes
i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 8. Styret skal i denne forbindelse
utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved
sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.
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